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Krpanov glas

Stiki

Območna obrtno-podjetniška zbornica Cerknica
Tabor 5 b, 1380 Cerknica

e-naslov: silva.sivec@ozs.si
tel.: (01) 709 62 90, faks: (01) 709 40 55, mobi: (051) 642 540
Uradne ure: pon, pet 8.00 – 14.00, sre 8.00 – 16.00
Predsednica: Marija Branisel
Sekretarka: Silva Šivec

Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec
Tržaška c. 11, 1370 Logatec

e-naslov: barbara.grum@ozs.si
tel.: (01) 750 90 80, mobi: (051) 651 538
Uradne ure: pon, sre, pet 9.00 – 12.00
sre 14.00 – 16.00
Predsednik: Bogdan Oblak
Sekretarka: Barbara Grum Vogrin

JK Group,
pravno in davčno svetovanje
T: 059-091-794
E: info@jkgroup.si
www.jkgroup.si<http://www.jkgroup.si>
Uradne ure: vsak dan 9.00 – 17.00
Hiter nasvet je za člane OOZ Logatec brezplačen,
za ostale storitve pa vam priznajo 10% popust.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Postojna
Jenkova ul. 1, 6230 Postojna

e-naslov: irena.dolgan@ozs.si
tel./fax.: (05) 726 17 20, tel.: (05) 720 18 70
Uradne ure: vsak delavnik 7.00 – 15.00
premor 10.30 – 11.00
Predsednik Janez Marinčič
Sekretarka Irena Dolgan

Davčno svetovanje
FINIA CONSULT d.o.o.
ga. Karmen Vovk
e-naslov: finia@siol.net
tel.: (01) 280 22 30
Uradne ure: sreda 12.00 - 13.00

Območna obrtno-podjetniška zbornica Vrhnika
Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika

e-naslov: adela.cankar@ozs.si
internet naslov: www.ooz-vrhnika.si
tel.: (01) 755 77 40, fax: (01) 750 41 02 , mobi: (051) 619 215
Uradne ure: pon, sre, pet 8.00 – 13.00, sre 15.00 – 19.00
Predsednik: Marko Popit
Sekretarka: Adela Cankar

Krpanov glas

Obvestila OOZ
Cerknica, Logatec, Postojna in Vrhnika

Izdajatelj:
Uredniški odbor:

OOZ Logatec
Silva Šivec (OOZ Cerknica), Barbara Grum Vogrin
(OOZ Logatec), Irena Dolgan (OOZ Postojna),
Adela Cankar (OOZ Vrhnika, prispevki),
Janez Gostiša (urednik)
Izhaja enkrat mesečno.
Naklada:
3000 izvodov
Prelom in tisk:
Grafika 2000 d.o.o.
Oblikovanje naslovnice: Igor Resnik, univ. dipl. inž. arh.
CIP številka:
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Fotografija na naslovnici: V marcu namenjamo posebno pozornost ženam in materam.
S šopkom rož, predvsem pa, z lepo besedo in pozornostjo.

Obvestila prejemajo člani OOZ sodelujočih zbornic brezplačno.
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Cenik oglaševanja v Krpanovem glasu:
velikost
1/1 stran (A4)
½ strani (A5)
¼ strani (A6)
Oglas na zadnji strani:
Oglas na predzadnji strani:

cena za člane 40% popusta
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100 €
60 €
+40%
+20%

Objavo naročite na svoji območni zbornici ali neposredno
pri sekretarki OOZ Logatec Barbari Grum Vogrin.
Kontaktne številke so objavljene na tej strani Krpanovega glasu.
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Krpanov glas
Marec
Marec. Osmi: dan žensk. Petindvajseti: materinski dan. Pozornost, osredinjena k
ženskam in materam. Brez njih svet ne gre naprej. Pa tudi brez družine ne. O tem
bomo soodločali na referendumu prav na materinski praznik.
Katoličani se (letos) ta mesec s postom poglabljajo vase in iščejo odgovore na
mnoga življenjska vprašanja, vprašanja tega in onega sveta. Kdo sem, kam grem.
Je žrtev križa res vzela nase grehe sveta, tudi moje? So skušnjave zabavna prigoda
ali so delo hudega duha? Kako naj postanem boljši človek, prijazen sebi in ljudem
okrog sebe? Mnogo vprašanj, vsak dan znova. In srečen tisti, ki najde odgovore
nanje. In ki se zmore spreobrniti v smer ljubezni. Resnične in brezpogojne ljubezni
do soljudi, ne le po pravilu daj – dam.
Za vse pa bo ta mesec prinesel dokončno sliko o lanskem poslovanju. Koliko jih
bo zadovoljnih s podatki iz davčnega obračuna in odmere dohodnine? Koliko jih
bo malovoljno zrlo v številke z negativnim predznakom? Koliko jih bo zadovoljnih
z rezultatom in bodo razmišljali o novih zaposlitvah in naložbah? Bomo vsi spet z
negotovostjo pričakovali nove izume državnih birokratov, kako iztisniti iz še delujočih obrtnih in podjetniških delavnic še kak evro v državni proračun?
Prvi ukrepi nove vlade so na splošno naleteli na dobre odzive. Vendar brez žrtev
ne bo šlo. Koliko k oživljanju gospodarstva in rasti zaposlovanja lahko prispevajo
mala in mikro podjetja? Obetajo veliko. Upravičeno. Vendar jim je treba pustiti do
sape, saj so zvečine upehani. Na Forumu bo priložnost Vladi RS povedati, kako
pot naprej vidita obrt in malo podjetništvo. Predvsem pa, katere ovire omejujejo
razvoj in širitev. Vlada neposredno ne more reševati vseh nakopičeni problemov.
Lahko pa vztrajno začne zdraviti rane, ki najbolj bolijo. Sistemsko, ne od primera
do primera. Ne po poznanstvih in lepih očeh. Saj vemo, da se vsega ne da urediti
na mah. Potrebna pa je dobra volja. In posluh za življenje, ne za pravljice o veličini
velikih. Zavedamo se, da brez velikih tudi majhni ne morejo uspevati. Pregrešno pa
je postajati velik na račun malih.
Referendum o družinskem zakoniku je, po moji oceni, nepotreben, saj bi se sporna
vprašanja – in le nekaj rešitev iz zakonika je spornih – lahko rešila drugače. Predvsem pa občutno ceneje. Zakaj ne bi denarja, ki bo potrošen za izvedbo referenduma potrošili za kreditiranje malih in mikro podjetij ali pa, denimo, za pomoč tistim,
ki jo v resnici, in še kako kruto resnično, potrebujejo, saj na njihova vrata trkata
stiska in pomanjkanje in je ogroženo celo preživetje?
Bo letošnji LOS upravićil (za)upanje razstavljalcev? Lanski je pokazal kar precej
organizacijskih pomanjkljivosti. So odpravljene? Se je čas dovolj spremenil, da si od
sejma lahko obetamo tudi poslovne koristi, čemur so sejmi namenjeni? Bo sejem
vendarle odrazil otoplitev na področju podhlajenih gospodarskih gibanj? Veliko
vprašajev. Upajmo, da bomo vedrih obrazov poročali o odzivnosti obiskovalcev, ki
jih bo več kot bi lahko pričakovali.
Bodi torej mesec marec mesec novega zaleta v gospodarstvu. Pa tudi mesec pozitivnega v medsebojnih odnosih. In v pozornosti do naših žena in mater. In do
družine.
Janez Gostiša

Ženskam in materam čestitamo ob praznikih v mesecu marcu,
z željo, da bi praznovanja odsevala v pozornosti in zahvali za vse dobro,
kar nenehno podarjajo bližnjim in svetu

Uvodnik
Skupaj smo
močnejši
Dne 13. februarja zvečer smo se predstavniki in predsedniki frizerskih in
kozmetičnih sekcij iz zbornic notranjsko-primorske regije zbrali v prostorih
Območne obrtno-podjetniške zbornice Sežana.
Sestanek smo začeli tako, da je vsak
predstavnik ali predsednik predstavil
območno obrtno-podjetniško zbornico, iz katere prihaja in delo svoje
sekcije. Ugotovili smo, da je največji
problem v vseh zbornicah predvsem
nezainteresiranost in neudeleževanje
članov in članic na sestankih in srečanjih sekcij. Vendar tako ni prav, vsak
član bi moral skrbeti za dvig kakovosti
našega poklica, kar lahko naredimo le
s skupnimi močmi.
Eden od predlogov je bil, da bi vsaka
zbornica vsaj enkrat letno organizirala
kakšno šolanje, seminar, obisk sejma
ipd. ter ponudila soudeležbo še drugim zbornicam.
Meni osebno je bil predlog zelo všeč.
Nekatere zbornice imajo zelo veliko
število frizerjev v sekciji in organizirajo razna šolanja in obiske sejmov tudi v
tujini (npr. Bologna, London, Milano).
Če bi na tem področju sodelovali, bi
lažje bomo zapolnili mesta in tudi več
takšnih podobnih stvari organizirali.
Sestanka sta se udeležila tudi dva predstavnika frizerjev iz sosednje Italije (iz
Trsta).
Poudarila bi rada, da se naši kolegi iz
tujine soočajo z veliko večjimi problemi kot mi. Nimajo kake krovne organizacije, ki bi skrbela za karkoli, zato
sta bila oba zelo začudena, da imamo
pri nas tako podporo v obrtni zbornici, ki med drugim tudi financira naše
delo, mi pa tega ne izkoristimo.
Vsi smo se strinjali, da se znova srečamo, da smo skupaj močnejši in vsi smo
bili zadovoljni,da se je tudi s tem našim
srečanjem nekaj premaknilo na bolje.
Janja Modrijan

Uredništvo
marec 2012
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Krpanov glas

Obvestila OOZ Cerknica

Pripravlja Silva Šivec

Davčni obračun 2011

Poslovno leto 2011 bomo s koncem marca tudi uradno zaključili. Podatki, ki bodo na voljo po oddanih bilancah in davčnih
obračunih bodo odslikava poslovne uspešnosti . Računovodski
servisi ocenjujejo, da se je preteklo leto odrazilo v zmanjšanih
številkah v bruto prometu in dobičku.
V sredo, 15. februarja je davčni svetovalec Iztok Mohorič
v svojem predavanju, namenjenem slušateljem treh zbornic
Cerknice, Ilirske Bistrice in Postojne, v šolskem centru Postojna opozoril na nekatere najpomembnejše zadeve davčnega
obračuna 2011 ter odgovarjal na zastavljena vprašanja.
Povedal je, da so se predstavniki zbornice sestali s »starim« Ministrstvom za finance in se razšli z zagotovilom, da
bo v kratkem umaknjen dopolnjen in spremenjen Pravilnik
o izvajanju Zakona o davčnem postopku, s katerim se je od
27.12.2011 dalje omejilo plačevanje z gotovino. Nič novega pa ni glede uveljavljanja olajšav za prevoznike. Predstavniki države vztrajajo pri zapisani olajšavi za EURO VI, zbornica
pri EURO V. Predstavniki zbornice opozarjajo tudi na večni
problem blokiranih zdravstvenih kartic, s katerimi imate
mnogi neupravičeno probleme, na zmešnjavo okrog saldov
na davčnih konto karticah, na (ne)funkcioniranje davčnega
urada, na mnenja, ki se pojavljajo ne spletnem portalu davčnega urada. Kar nekaj prahu je dvignila okrožnica, ki določa, da
si podjetnik, ki opravlja dejavnost v svojem prostoru ne more
med poslovne stroške vkalkulirati sorazmernega dela stroškov
gospodinjstva, kar jasno omogoča SRS 39.
Bomo videli, kaj bo na to rekla nova oblast! Upajmo, da bodo
Zakone spet urejali pravilniki in ne mnenja uradnikov.

Predavanju Iztoka Mohoriča o davčnem obračunu so prisluhnile skoraj
izključno ženske
Foto: S. Šivec
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Predavatelj je odgovoril še na nekaj vprašanj, ki se med klici
članov večkrat pojavljajo:
- s spremembo Zakona o DDV ter Pravilnika v mesecu oktobru je bila zavezancem odvzeta pravica odbitka DDV za
nabavo tistih vozil, ki so konstruirana predvsem za prevoz
ljudi, vključno z motornimi vozili za prevoz ljudi in blaga (karavan, kombi), ki so jih proizvajalci homologirali kot tovorna
vozila in se uvrščajo v tarifno oznako KN8703. DDV se tako
lahko poračunava od vozil (in vseh ostalih stroškov vključno
z gorivom, ki se nanašajo na vozilo), ki so uvrščena v tarifno
oznako KN8704. Carinski urad Jesenice je pristojni urad
za podajo nezavezujočega mnenja o tem, v katero carinsko oznako sodi posamezno vozilo, saj je pri prodajalcih
mogoče dobiti o tem le nenapisane informacije ali pa celo teh
ne. Carinskemu uradu je treba posredovati fotografijo vozila
ter homologacijske dokumente.
- izdajatelj dobropisa si zmanjša davčno obveznost z dnem izdaje dobropisa in ne z datumom potrditve prejemnika;
- računi in dobropisi se lahko pošiljajo z navadno pošto (je pa
manjša verjetnost, da se »izgubijo«, če so poslani s priporočeno pošto);
- stopnja amortizacije se lahko spreminja glede na spremenjene okoliščine rabe, kar je potrebno evidentirati v knjigi sklepov;
- slabitev sredstev /popravek previsoko izkazanega zneska
osnovnih sredstev v poslovnih knjigah glede na tržno vrednost/ je davčno priznani strošek;
- umetniške slike ne sodijo med osnovna sredstva temveč
med naložbe;
- naknadno ugotovljeni prihodki in odhodki preteklih let
se v davčnem obračunu ne prikazujejo med prihodki in odhodki tekočega leta, temveč v postavkah 11.1 in 11.2 za s.p.,
ter 11.3. in 11.4 za gospodarske družbe;
- stroški šolanja so priznani kot strošek, kadar se s »šolnino«
krije strošek »funkcionalnega izobraževanja«;
- davčni inšpektor lahko kaznuje tudi za po njegovi presoji
neupravičeno uveljavljane stroške, zato naj podjetnik pred
vknjižbo »dvomljivih stroškov« dobro pretehta ali faktura
sodi v poslovne knjige ali ne;
- tudi v primeru, da se upnik ni prijavil v stečajni postopek,
lahko po končanem stečaju odpiše razliko med plačanim deležem ostalih upnikov dolžnika in celotno terjatvijo;
- obračunani DDV se lahko zmanjša za priznane terjatve, prijavljene v stečajnem postopku po 1.1.2011;
- dohodki prokurista družbe se vključujejo v davčno osnovo,
z upoštevanjem 10% normiranih stroškov, dejanske stroške
prokurist uveljavlja v ugovoru na dohodninski izračun;
Za vse, ki ste seminar zamudili, je seminarsko gradivo v elektronski obliki na voljo na zbornici
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Usposabljanje prevoznikov
Se pa okrog NJE vrti SVET
Prva feministična gibanja , ki so si prizadevala za enakopravnost človeka ne glede na biološki spol, so se pojavila ob koncu 18. stoletja, v času
meščanskih revolucij v Franciji in Veliki Britaniji. Ob koncu 19. in
začetku 20. stoletja so se feministična gibanja odrazila v zahtevah po
volilni pravici, dostopu do izobraževanja in delovnih mest, predvsem pa
po enakem plačilu za žensko delo v primerjavi z moškim. Odpirati so se
začele možnosti za izobraževanje žensk in zaposlovanje. Smo na začetku
21. stoletja. Položaj in vloga ženske sta se skozi dve stoletji spremenila.
Ženske imamo volilno pravico, dostop do izobraževanja. Ženske smo vse
bolj neodvisne in tudi vključene v politiko.
Ekonomska neodvisnost se je odrazila tudi v spremembi družinskega življenja. Tradicionalne patriarhalne družine , ki je bila pred drugo svetovno
vojno bolj pravilo kot izjema, skoraj ni več. Očetom, ki opravljajo poklicno
delo so se pridružile matere.
Mesec marec je nekako ženski mesec, zato se v njem večkrat pojavljajo
vprašanja o ženski, o njeni vrednosti in vlogi v partnerskem odnosu,o
družini, družbeni sredini. O navedenem je Roman Vodeb, teoretski
psihoanalitik in freudovec, avtor knjige O SPOLU, o kateri avtor pravi,
da je njegova (peta) knjiga »ki je Sigmund Freud še ni mogel napisati,
Janez Rugelj pa bi ji zagotovo ploskal« in jo priporočamo v branje, pomodroval takole:«
»Ko sem nekoč priskočil na pomoč nekemu starcu, ki je obiskal cerkev
in – misleč, da sem taksi – prosil, da ga peljem domov, sem ga malo »provociral«. Res sem ga zapeljal domov. Vožnjo mi je seveda želel plačati. Jaz
pa sem ga, namesto plačila, prosil, da mi izda kakšno modrost. Najprej
sem ga vprašal, zakaj hodi v cerkev. … Rekel mi je: »Za vsak slučaj –
kaj če Bog obstaja?« Ko sem mu namignil, da ta modrost ni tako močna,
mi je izdal še eno: »Ženska je takoj za hudičem!« In ker se nisem ravno
strinjal z njim, in mu celo oporekal, da je ženska nekaj najlepšega, je še
dodal: »Takoj ti jo kdo 'taufne'…« In to sem si zapomnil, čeprav še vedno
mislim, da je ženska nekaj …, nekaj (vsaj) neizbežnega…
Ženske niso drugorazredne, niti niso diskriminirane, okrog njih se vrti
svet! Sadovi feminizma: volilna pravica plačan porodniški dopust, enakost
plače, sankcioniranje spolnega nadlegovanja… so sicer spoštovanja vredni.
Toda feminstke se ne znajo ustaviti. Svojo (norost) brez potrebe »trajbajo«
še naprej.
Spola sta različna, ni ju mogoče enačiti in treba ju je različno vzgajati in
tudi različno družbeno obravnavati. Na tej točki kritiziram ideologijo feminizma in (ultra)liberalizma-morda še najbolj paradigmo novega očetovstva
in porodniškega očetovskega dopusta. Materinstvo pripada mami, očetovstvo
pa očetu in nič na svetu tega ne more spremeniti, niti družinski zakonik.
Partnerski odnos se je ustalil na rivalski distanci. Ženska vse bolj postaja moškinja. Ali je to naravno? Družina postaja ring, kjer se bojujeta
petelin in »petelinka« Le kako to prenašajo otroci? Aritmetična sredina
družbene sreče se na račun feminizma niža. Razlika med spoloma je
povsem izginila. Ali je to prav? Pot, ko moškinje mislijo , da jih bodo
moški bolj ljubili , če bodo njim zelo podobne, je napačna.« Osmi marec,
dan žena bi moral postati dan moškinj !
Moški obožujemo ženske – in dobro bi bilo, da tako ostane. Dobro pa
bi bilo, da ženske ohranijo kanček nemočnosti, da jim bomo moški lahko
sploh kaj dajali, da jih bomo lahko spravili v dolžniški odnos – ker:
dolžniški odnos od ženske terja »oddolžitev«. In, le kako oz. kaj lahko
ženska da moškemu?! Ideja obstaja, želja tudi (vest pa tudi) – in naj se
vsak in vsaka znajde(ta) po svoje. Življenje je zato zanimivo, mesec marec
še posebej.«
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V prostorih Gasilnega doma v Cerknici bo v soboto, 19. maja
2012 od 7h do 13h potekalo redno letno usposabljanje za voznike. Udeležbo voznikom priporočamo, saj je usposabljanje
pogoj za podaljšanje kode /enim prej, drugim pozneje/. Po
sklepu skupščine stroške seminarja za člane pokrije zbornica
v paketu, stroškov posamične udeležbe članov na seminarjih
po Sloveniji pa zbornica ne krije. Več o seminarju in prijavah
si boste prebrali v eni naslednjih številk, datum pa sporočamo
prej, da boste termin seminarja pravi čas uvrstili v svoj koledar obveznosti!

Zaključek podjetniških
krožkov

Krpanov glas je v preteklem letu kar nekajkrat poročal o živahnem utripu »mladih podjetnikov«, ki so si burili možgane,
kalili um in razvijali ročne spretnosti v štirih sredinah, na cerkniški in starotrški osnovni šoli. Organizator regijskega srečanja, v katerem so poleg »naših« sodelovali tudi krožkarji treh
ljubljanskih osnovnih šol, je bila Območna obrtna-podjetniška
zbornica Vič. V okviru prireditve in družabnega srečanja je
potekal kviz »Lepo je biti podjetnik«, ki ga je vodil čarovnik
Toni, ki je ob skupini POP PETJE tudi sicer poskrbel za zabavo udeležencev. V družbi predstavnikov sodelujočih šol in
zbornic, sta bili tudi ravnateljica Osnovne šole Janeza Hribarja
Sonja Jozelj in predsednica OOZ Cerknica Marija Branisel.
Tekmovalna ekipa Tarik, Žan,
Larissa in čarovnik Toni - I.
triada OŠ Notranjski odred Cerknica, na regijskem srečanju UPI
krožkov na OŠ Vič v Ljubljani

Žan in Tarik iz I. triade
OŠ Notranjskega odreda
Cerknica med ogledom
razstave
Foto: S. Šivec

Starotrški krožkarji so postavili stojnico na temo OD LESA
DO IZDELKA in jo slikovno opremili, cerkniški pa so razstavili novoletne izdelke ter na papir ujete poslovne ideje. Resda
ne zveni skromno, je pa res, da so se mentorji z učenci
cerkniške in starotrške osnovne šole izjemno izkazali, kar
se je odražalo v predstavitvi, udeležbi in sodelovanju!
Iskrena zahvala gre vsem sodelujočim, t. im. »deležnikom« podjetnikom in posameznikom Bredi Branisel Ž., Jožetu
Žnidaršiču, Miheli Klančar, Vesni in Petru Dragoliču,
Dagmar Mlakar, Branki Mlakar, Sandiju Ravšlju, Janezu
Drobniču, Jani in Matjažu Antončiču,…, ki so se prijazno
in z veliko pripravljenosti za sodelovanje odzvali povabilu,
da sodelujejo v krožku. S predstavitvami osebnih življenjskih
poti in podjetniškega udejstvovanja so krožku dodali odsev
resničnega življenja, s sodelovanjem pri posameznih praktičnih delavnicah pa pravo mero ustvarjalnosti!
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Krpanov glas

Obvestila OOZ Logatec

Pripravlja Barbara Grum Vogrin

Iz dela zborničnih organov

V četrtek, 23. 2. 2012 je bila ob 17 h sklicana seja upravnega
odbora, ob 18h pa seja skupščine. Oba organa sta obravnavala
poročilo o delu zbornice za leto 2011, na katero je bilo vezano
računovodsko poročilo in poročilo nadzornega odbora ter vsa
poročila predsednikov sekcij, ki so jih tokrat morali oddati tudi
v pisni obliki. Kratek pregled dogajanja na zbornici v lanskem
letu je podal predsednik zbornice Bogdan Oblak. Računovodstvo Mirjam Arh Gostiša je podrobno predstavilo prihodke in
stroške zbornice, Marjan Markelj pa je predstavil delo nadzornega odbora, ki je imel svojo sejo 22. 2. 2012. Nadzorni odbor
je podal pozitivno mnenje o poslovanju zbornice v letu 2011.
Podajamo kratek pregled dogodkov, ki so se odvijali na zbornici
v letu 2011:
22.1.2011:
29.1.2011:
10.2.2011:
12.3.2011:
16.3.2011:
1.4.2011:
13.4.2011:
16.4.2011:
8.5.2011:
18.5.2011:

2.-5.6.2011:
15.7.2011:
9.9.2011:
30.9.2011:
Sept 2011:
22.10.2011:
26.10.2011:
5.11.2011:
26.11.2011:
20.12.2011:
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Pohod na Javornik
Smučanje Bad Kleinkirchheim
Davčni obračun 2010 z Iztokom Mohoričem
Gregorjev sejem za sekcijo lesarjev
Državljanska nepokorščina: mirni protesti članov
OZS v Ljubljani
prva številka novega glasila Krpanov glas
Forum obrti in podjetništva v Ljubljani
Ekskurzija na sejem v Milano (lesna in elektro sekcija)
Monokomedija Čistilka Marija z Mojco Partljič
Delavnice: kako se obrtnik zavaruje pred neplačniki, premoženjska zavarovanja pri obrtnikih, električna energija in vračilo trošarin
Ljubljanski obrtno-podjetniški sejem LOS
Guča na Krasu
35 let OOZ Logatec
tradicionalno polhanje
pleskanje porodnišnice Postojna – humanitarna akcija (gradbena sekcija)
promocija poklicev RRA Notranjsko-kraške regije
v Postojni
predavanje NLB: UPN plačilni nalog
seminar striženja in barvanja za frizerke
prednovoletno srečanje Vipavska klet
obdarovanje otrok: Čarodej Toni in dobri možje
Božiček, Miklavž in Dedek Mraz
Jezikovna in računalniška izobraževanja – individualno glede na prijavljene
Natečaj za izbor logotipa OOZ Logatec
Začetek priprave nove internetne strani.

Skupščina je na predlog upravnega odbora odločala tudi o tistih
članih skupščine, ki jih je bilo potrebno zamenjati zaradi tega, ker
niso več člani zbornice ali pa se v lanskem letu niso udeležili nobene seje, prav tako niso sporočili, zakaj se sej ne udeležujejo (20.
člen statuta Območne obrtno-podjetniške zbornice Logatec).
Tako je skupščina na predlog upravnega odbora namesto Andreja Plevnika, ki ni več član OOZ Logatec, potrdila Jožeta Nagodeta iz Novega sveta, mandat pa je odvzela poslancema Luki
Jurkoviču in Robertu Jurkoviču iz gradbene sekcije in namesto
njiju potrdila Mojco Cempre in Mustafa Botonjića. Poslancu
elektro sekcije Bojanu Urbasu je skupščina na predlog elektro
sekcije in upravnega odbora zaenkrat podaljšala poslanski mandat z zavezo, da se mora odslej udeležiti vseh sej, ki bodo sklicane.

Iz dela sekcij
V ponedeljek, 20. februarja so se zvečer na svojih rednih letnih
sestankih sestale 3 sekcije in sicer gradbinci, lesarji in elektroenergetiki.
Poudarki iz njihovih planov za leto 2012 so naslednji:
Sekcija gradbincev je za letošnje leto predvidela ogled sejma
SAGRA v Sarajevu, ki naj bi bil organiziran 30. in 31.marca.
Prav tako so se navzoči strinjali, da se tudi letos izvede podobna
humanitarna akcija, kot je bila izvedena lani, ko so prepleskali
porodnišnico v Postojni. Predsednik sekcije Peter Oblak je povedal, da take akcije pripomorejo k prepoznavnosti obrtnikov,
hkrati pa stroškov z njimi praktično ni. Predlagali so, da se akcija
razširi tudi na druge sekcije, ki bi želele sodelovati.
Sekcija lesarjev je v plan uvrstila ogled sejma na Dunaju in
sicer 10. marca, saj je sejem ozko strokoven in namenjen prav
njihovi branži. Predsednik Alojz Molk je povedal, da se pripravlja generalni cenik, kjer bodo navedene osnovne cene za njihove storitve. Prav tako je bil dan predlog, da se izpelje pohod na
Sinji vrh ali na Golake – kar je bilo predvideno že lani, pa ni bilo
izvedeno. Predlagali so tudi, da bi izvedli dan odprtih vrat – v
sodelovanju z vsemi ostalimi sekcijami.
Sekcija elektro in energetikov je bila enotnega mnenja, da se
pridružijo ogledu sejma v Sarajevu. Kakšnih drugih predlogov
ni bilo, razen predloga za ogled Jedrske elektrarne Krško, ki ni
bil izveden v lanskem letu. Predsednik Silvester Pivk je apeliral
na vse prisotne in tudi tiste, ki niso prisotni, da se udeležijo
katerekoli dejavnosti, ki je organizirana v sklopu zbornice in da
naj so letos vsaj za spoznanje malce bolj aktivni.
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Nov logotip OOZ Logatec
Predavanje Davčni obračun
2012 s Tatjano Đukić

Tako kot vsako leto je bilo tudi letos za člane organizirano
predavanje na temo davčni obračun za leto 2011. Tokratna
predavateljica je bila mag. Tatjana Đukić, odlična poznavalka
poslovne in davčno-računovodske problematike obrtnikov in
podjetnikov.
Letos je bila predavalnica nabito polna, poleg logaških so bili
prisotni tudi člani sosednjih zbornic, odzivi na predavanje samo
pa so bili izjemno pozitivni, tako, da si predavateljica zasluži vse
pohvale.

Logaško zbornico boste
odslej našli tudi pod novim
logotipom:

Logotip je bil izbran na javnem natečaju lani jeseni, za zbornico ga je oblikovalo podjetje Atrakta, vizualne komunikacije
Tina Sandra Ogrin s.p..

Spletna stran OOZ Logatec

Spoštovani člani!
Spletna stran Območne obrtno-podjetniške zbornice je prenovljena. Najdete jo na naslovu: www.ooz-logatec.si, kjer
bodo po 1. marcu 2012 objavljene vse aktualne informacije
in obvestila, dogodki in fotografije.
Na novi spletni strani je objavljen tudi katalog članov. Zato
vas pozivamo, da ga pregledate in preverite, če ste vpisani in
če so vsi podatki pravilni. Če se v katalogu ne najdete, če kak
podatek manjka ali je morebiti napačen, vas prosimo, da nam
to sporočite na mail barbara.grum@ozs.si.
Vljudno vabljeni, da stran čim večkrat obiščete.

Odsotnost sekretarke

Sporočamo, da bo sekretarka od 5. do 9. marca 2012 odsotna. V pisarni bo med tem časom za nujne informacije organizirano nadomeščanje, sicer pa se lahko obrnete tudi na
Adelo Cankar, OOZ Vrhnika, tel. 01 755 77 40.
Polna dvorana poslušalcev je zavzeto spremljala predavanje

Jubileju naproti

Foto: B. G. V.

Obrtniški mešani pevski zbor »Notranjska« se pripravlja na svečanost, ki bo 12. maja letos ob 19. uri v narodnem domu.
Zbor bo s koncertom obeležil 25-letnico svojega delovanja in
predstavil zgoščenko s posnetki pesmi iz zadnjega obdobja.
Naj ne bo odveč, če še enkrat zapišemo, da so zbor ustanovila
nekdanja obrtna združenja s širšega Notranjskega: z Vrhnike, iz
Logatca, Cerknice, Postojne in Idrije (ter I. Bistrice, ki pa pri delovanju zbora ni sodelovala). Ustanovljen je bil, da bi po neformalni poti povezoval obrtnike, člane omenjenih združenj. Zbor
je tako – poleg Krpanovega glasu v zadnjem letu - edina stalna
živa vez med njimi. Zato zbor območne zbornice iz omenjenih
krajev še vedno šteje za svoje pokroviteljice.
Zbor načrtuje do poletja obiskati domove ostarelih v Cerknici
in Logatcu, se udeležiti območne pevske revije v Logatcu, revije
obrtniških zborov Slovenije, ki bo na Polskavi, gostovati v Splitu, poromati okrog Polšnika – srca Slovenije, zapeti cerkniškim
obrtnikom, se zahvaliti za svoje dosedanje pevsko življenje pri
sv. Hieronimu na Nanosu, zapeti pri maši na Otoku in se sredi avgusta spet povzpeti pod (na) Triglav. Potem kani upokojiti
zborovodjo.

Vabljeni na jubilejni koncert.
marec 2012

Gradbeni sejem SAGRA

Gradbena in elektro sekcija obveščata svoje člane, da bo ogled sejma
v Sarajevu organiziran dvodnevno,
in sicer v petek in soboto, 30. in 31.
marca. Prijavite se na OOZ Logatec, rok prijave 15. 3. 2012.
Stroške prevoza članom sekcij krije zbornica, vse ostale stroške (vstopnica, prenočišče in prehrana) krije vsak sam.
Vabljeni tudi člani sosednjih zbornic!

Sejem WOHNEN&INTERIEUR,
Dunaj
Sejem Wohnen & InterieurMesse je največji avstrijski sejem
opreme za dom in vrt z vodilnimi svetovnimi trendi.
Sekcija lesarjev vabi svoje člane in pri njih zaposlene delavce,
da si ga ogledajo.
Če bo dovolj prijavljenih, bo odhod avtobusa 10. marca ob
4 uri zjutraj izpred Krpana v Logatcu.
Prijave zbiramo do 2. 3. 2012.
Ob prijavi se plača 8 € (cena vstopnice v predprodaji). Zbornica
članom krije stroške prevoza, vse ostale stroške krije vsak sam.
Vabljeni tudi člani sosednjih zbornic!
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Krpanov glas

Obvestila OOZ Postojna

Pripravlja Irena Dolgan

Udeležba na tečaju striženja

Kljub slabemu vremenu se je v soboto, 11. februarja tečaja
striženja udeležilo 22 frizerk, ki so bile s predstavitvijo sodobnih tehnik striženja, ki jih je prikazoval Tomaž Turk iz
kreativnega teama MIČ STYLING, zelo zadovoljne.
Objavljamo skupinsko fotografijo udeleženk, z opravičilom,
ker je kakovost fotografije izjemno skromna.

Zbornico sestavljajo ljudje - obrtniki po stroki in podjetniki po načinu poslovanja. Nekatere bomo predstavili tudi na
straneh Krpanovega glasu.
Danes je z nami Jožef Podboj, Cubus grafični studio iz
Postojne.
G. Podboj, kako ste se odločili grafično dejavnost opravljati kot samostojni obrtnik?
Oče me je poslal v uk za ključavničarja. Zaposlitev sem poiskal v Tomosu, tedaj velikem koprskem podjetju. Ob delu
sem končal še strojno tehniško šolo. Bolj kot k strojništvu
me je vleklo h grafiki, kar je bilo sicer tudi moje službeno
delovno področje. Zato sem odšel na študij v Zagreb, na edino tedanjo grafično višjo šolo v državi. Zanimivo, to je bila
tedaj edina visokošolska ustanova, kjer je bilo za redni študij
treba plačevati šolnino! Po študiju sem se zaposlil na Javorju
in vodil oddelek tržne propagande. A vleklo me je v vode samostojnosti. In tja sem zaplaval nekaj mesecev pred osamosvojitveno vojno, ki sem jo dočakal kot vpoklicani rezervist.

Udeleženke frizerskega tečaja

Naš portret

Obrtniška organizacija združuje vse svoje člane. Ni nastala čez noč. Davno tega, globoko v času socializma, je imela
samo svojo sekcijo pri GZS. Njena učinkovitost je bila neznatna. Zato so se ob njej konec šestdesetih let prejšnjega
stoletja začela ustanavljati društva obrtnikov. In, 1979 so bila
z zakonom ustanovljena obrtna združenja. V vsaki občini
eno, v republiki pa Zveza obrtnih združenj, ki je sicer pod
tem imenom delovala že prej, ko so bila po občinah še društva. Nadaljnje spremembe že bolj poznamo: obrtne zbornice v vsaki tedanji občini, nato območne zbornice (praviloma
v krajih, kjer so sedeži upravnih enot) in danes območne
obrtno-podjetniške zbornice. V državnem merilu pa je že od
poimenovanja »zbornica« uveljavljena kratica OZS, ki se danes bere Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
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Jožef Podboj, Cubus grafično oblikovanje

Foto: zasebni arhiv

Ste začeli že v sedanjih poslovnih prostorih?
Gradil sem si hišo, v kateri sem predvideval imeti tudi prostore za svojo dejavnost. In v njih sem delal prej, preden sem
se v hišo vselil.
Ste zadovoljni v svojem poslu?
Sem. Vendar se več ukvarjam z administracijo kot s samim
delom. Trije zaposleni so za delo dovolj, vse več pa je res
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Davčno svetovanje

Posebnosti soc. zavarovanja

pisarije. Ne gre več brez oddaje mnogih ponudb, da dobiš
ustrezno delo. Sicer po drugi strani to pomeni, da je sestava
računa za opravljeno delo enostavna, saj je bilo treba vnaprej
predvideti vse, kar bo za izdelavo potrebno in skoraj ni več
tega, kar je bilo včasih: v ceni nisem upošteval še tega, pa
onega.
Vaša ponudba?
Smo popolni servis za obrtnike in podjetja s področja grafike. Začnemo z žigom, vizitko in napisno tablo. Temu lahko sledi oblikovanje tiskovin, prospektov, transparentov,
svetlobnih in kandelabrskih reklamnih tabel. Zelo obširno
je področje t.i. avtografike, grafične opreme vozil. Tu je še
grafična oprema trgovin, so žigi tudi za državne ustanove.
Posebno področje je tampo tisk, pa tisk na majice, kape, delovna oblačila. Tu je pleksi program, stojala, table piši-briši,
zaščitne folije proti UV žarkom in toplotnim izgubam... Za
večje količine pri tisku na tekstil je še vedno priročnejši sitotisk, za manjše pa tehnika flock in poli fleks. Potrudimo se,
da vse naročeno izdelamo v najkrajšem možnem času, za kar
smo tudi ustrezno opremljeni.
Za delavnost v organih zbornice ste ob 30-letnici prejeli
bronasti ključ. Nekaj poudarkov o tem?
Štirje mandati v upravnem odboru, od tega dva s podpredsedniško funkcijo obenem. Rad sem sodeloval pri vodenju
organizacij in skupin, v katerih sem bil dejaven. Ponovnemu
povabilu k podpredsedništvu sem se zahvalil, ker je na obzorju upokojitev. Na zbornici pa iščemo mlajše, ki bi poprijeli za naše upravljalsko delo.

Obveščamo vas, da ima OOZ Postojna še vedno sklenjeno
pogodbo za davčno svetovanje z go. Karmen Vovk iz
podjetja Finia Consult d.o.o.. Člani naše zbornice lahko
go. Karmen pokličete na telefonsko štev.: 01 280 22 30 v
času uradnih ur, v sredo od 12.00 do 13.00 in dobite zastonj
nasvet. Lahko ji tudi pišete na e-naslov: finia@siol.net.

Praktična delavnica

Zavod znanje Postojna vas v četrtek, 1. marca ob 17. uri
vabi na praktično delavnico Izpolnjevanje vlog za subvencije in kredit Eko sklada 2012, ki bo na Ljudski univerzi Postojna (Zavod Znanje Postojna), Ljubljanska cesta
2, učilnica št. 5.
V okviru projekta Centra vseživljenjskega učenja KRASNO boste na enourni brezplačni delavnici spoznali potek
izpolnjevanja obrazca vloge za subvencijo in kredit Eko
sklada, z vsemi potrebnimi prilogami, ki vam omogočajo
lažjo finančno izvedbo energetske prenove vašega doma.
Na http://nep.vitra.si so v rubriki »Novice« povzete
osnovne informacije o subvencijah za zasebne hiše (10
ukrepov) in bloke (4 ukrepi) ter povezava na spletno stran
Eko sklada.
Več informacij: Energetski svetovalec Bojan Žnidaršič 041
830 867.

Naslednika v obrti imate? S čim se boste pa poslej
ukvarjali? Spomnim se, da ste se pred leti priključili kolesarjem vrhniške zbornice, ki so se podali na pot in
obiskali vse notranjske in primorske zbornice.
Hvala Bogu imam sina, ki prevzema vodenje delavnice. Bom
še kaj postoril, česar morebiti spočetka sam še ne bi bil vešč.
Dejavnosti, s katerimi bi se rad še naprej ukvarjal, pa je veliko.
Že štiri desetletja sem aktiven planinec. Z ženo, poprej tudi
z otroki, preživljava vsaj pol dopusta v hribih. Nekajkrat na
leto se povzpneva čez 2500 metrov visoko.
Redno kolesarim zadnjih petnajst let. Morda bo komu v
spodbudo: po operaciji kolka sem prekolesaril vse slovenske maratone. Poleg tega sem zeliščar. Nabiram raznovrstne
zdravilne rastline. Poznam, nabiram in uživam prek 60 vrst
gob. Marsikatera, ki velja za nevarno, je užitna. Vendar je potrebna posebne obdelave; pri tem pa ni odstopanj! Vemo,
zakaj. Še eno področje me privlači: t. im. divja hrana: koprive,
divji hmelj, čemaž, regačica, šparglji… Marsikaj, kar označujemo kot plevel, je užitno in koristno.
G. Podboj, hvala za pogovor. In vse dobro še naprej.
Janez Gostiša
Izdelki so na ogled v galeriji Cubus v Postojni
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Foto: zasebni arhiv
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Obvestila OOZ Vrhnika

Pripravlja Adela Cankar

Kam po nasvet

Potrebujete nasvet, pomoč, storitev? Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in območne obrtno-podjetniške zbornice so
pravi naslov za razrešitev vaših problemov. Območno obrtnopodjetniško zbornico Vrhnika najdete na naslovu Tržaška cesta
8a, 1360 Vrhnika, informacije so dostopne na spletni strani: www.
ooz-vrhnika.si, kjer si lahko med drugim ogledate fotogalerijo
dogodkov, interno glasilo Poročevalec (starejše izdaje), dobite odgovore na pomembna vprašanja, pregledate aktualna dogajanja na
zbornici, si naložite potreben obrazec ali uporabite katero izmed
koristnih povezav.
Vprašanja nam lahko posredujete tudi po e-pošti:
adela.cankar@ozs.si

Zimske športne igre

Franci Pišek, gostilna Boter

Vsaka podjetniška zgodba je zgodba o začetku, vzponih in padcih, odločitvah, upanjih in odpovedovanjih, o vztrajnosti in trmi,
tveganjih in sadovih vsega poslovnega žitja in bitja. Pride pa tudi
čas, ko podjetnik svojo poslovno pot zapusti in stopi na drugo, ki
pelje proti končnemu cilju življenja. Do takšne prelomnice je dospel znani vrhniški gostinec Franci Pišek Z njim smo se pogovarjali
malo pred tem, ko je vodenje gostilne Boter predal nečaku, ki bo
dejavnost nadaljeval.
G. Pišek, pozdravljeni. Najprej čestitke za dolgoletno vodenje
odličnega gostinskega lokala, znanega tako v domačem kraju kot
širom po Sloveniji. Kako se spominjate začetka?
Preden sem začel z gostinstvom, sem bil dvaindvajset let pečar in
keramik. Delo je bilo lepo, rad sem ga opravljal, kazalo pa je, da ne
bom več gospodar svojega časa. Ponujalo se mi je toliko dela, da bi
ga v delovnem tednu ne mogel več opraviti. Življenje sem imel rad
tudi z druge strani. Zato sem se odločil za spremembo dejavnosti.

Letošnja zima nam ni prizanašala z mrazom, snega
pa nam je, kar ne velja za
Štajersko, nasula bolj malo.
Zimske športne igre, ki jih
je organizirala OOZ Maribor 11. februarja, so se
odvijale v mrazu in snegu.
Kljub slabim vremenskim
razmeram so se smučarji
tekmovalci pogumno pognali po veleslalomskih progah Mariborskega Pohorja. Našo
zbornico je zastopalo deset tekmovalcev, ki so nastopali v nekaj starostnih kategorijah, vendar bi za kakšno vidnejšo skupno
uvrstitev morali imeti tekmovalke in tekmovalce v vseh kategorijah. Kljub temu, hvala vsem tekmovalcem in spremljevalcem,
ki ste zastopali barve naše zbornice na tekmovanju.
Uradnih rezultatov s strani organizatorja do zaključka redakcije
še nismo prejeli, zato jih bomo objavili v naslednji številki. Prav
tako tudi kakšno fotografijo s prizorišča tekmovanja.

Spomladanska ekskurzija

V aprilu ali maju bomo organizirali 2-dnevno strokovno ekskurzijo. V kolikor imate idejo, željo, potrebo… kam in kdaj
bi šli, sporočite. Kombinacija z ogledom kakšnega sejma,
proizvodnje, tovarne ali česa podobnega je zaželena.
Ker vemo, da se ne pustite samo voditi in želite aktivno sodelovati, do 20. marca pričakujemo vaše predloge. Pišite
nam po e-pošti: adela.cankar@ozs.si
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Franci Pišek na enem zadnjih dni v pisarni Botra

Foto: J. G.

Pečarstvo in gostinstvo – kako ste to povezali?
Kuharstvo je bilo moj dolgoletni spremljevalec. Za prijatelje in
znance sem rad pripravil kakšno jed. Za družino najprej, seveda.
Posebej še na morju, ko smo tam počitnikovali. Iz tega je zorela
želja po gostinski dejavnosti. In ko se je pokazala priložnost dobiti
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Varstvo pri delu
prostor sredi Vrhnike, sem se odločil. Gostinskim potrebam smo
prilagodili zgradbo v bratovi večinski lasti ob Tržaški. Precej dela
sem opravil sam. Med drugim sem postavil tudi peč za peko pizz.
Sprva ste nudili predvsem pizze. Kasneje ste ponudbo razširili.
Ko sem razmišljal o tem, kaj naj v lokalu nudimo, sem uvidel, da
imamo na vrhniškem štiri dobre klasične, domače gostilne. V to
smer torej ni kazalo. Pred 22 leti, ko sem odprl lokal, so bile pizze
zelo popularna jed. Potrudili smo se, da so bile naše zares kakovostne in raznovrstne. Sčasoma so se stvari začele spreminjati, ponudba pizz je bila vse večja. Priložnost sem našel v posebni ponudbi:
ponudbi ribjih jedi in druge morske hrane. Tudi za to sem dobil
spodbudo na naših počitnikovanjih. Seveda, taka ponudba pa nima
dovolj gostov v lokalnem okolju. Zato smo se morali uveljaviti v
širšem. Gostje so tako k nam prihajali z ljubljanskega območja, pa
tudi iz bolj oddaljenih krajev. Znani pa smo tudi po koktajlih.
Dejavni ste v društvu barmanov Slovenije?
Dvanajst let je pri nas delal Aleš Ogrin. Vsaj Vrhničanom in našim
gostom dobro znani barman, mešalec koktajlov. Med najboljšimi
na svetu, kar potrjujejo njegove uvrstitve na svetovnih tekmovanjih.
Tako je gostilna Boter postala znana tudi po koktajlih. Mene so pritegnili tako močno, da sem se včlanil v društvo barmanov Slovenije
in opravljam nalogo gospodarja društva. Skrbim za kartice, simbole
in še za marsikaj drugega. Kot spremljevalec sem se udeležil menda
prav vseh svetovnih prvenstev od tiste prvega, ko sem 1992. spremljal Aleša v Kanado.
Sto štirideset člansko društvo prireja letna državna tekmovanja; tedaj se opravi tudi občni zbor, pa tekmovanje za pokal Bleda, kjer
sodelujejo tudi gostinske šole. Trinajstkrat smo izvedli tekmovanje
za pokal Argonavtskih dnevov. Leta 2002 je bilo na Bledu tudi svetovno prvenstvo. Slovenci še naprej dosegamo vrhunske uvrstitve
na svetovnih prvenstvih. Lani je na varšavskem tekmovanju Brane
Lepoša dosegel 2. mesto v svoji kategoriji. Lani je Aleš, ki je medtem postal tudi predavatelj, prevzel predsedniško funkcijo v DBS.
Omenili ste Argonavtske dneve. Kako ste povezani z njimi?
Že dolgo sem včlanjen tudi v TD Blagajana in sodelujem v upravnem odbodu. To društvo je prirejalo argonavtske dneve, v omejenem obsegu. Boter je pripravljal svoje obletnice. Te obletnice so
približno sovpadale s terminom argonavtskih dnevov. Naša prireditev se je širila do takih razsežnosti, da jo je bilo težko obvladovati.
Združili smo moči. Danes so argonavtski dnevi večdnevna prireditev, v kateri najde sleherni obiskovalec vsaj nekaj zase.
Poleg vsega omenjenega ste bili, in ste zvečine še dejavni tudi
drugod?
Predsedujem TD Horjul in sem horjulski podžupan. Dejaven v
OOZ Vrhnika. Z gostinsko sekcijo zbornice smo se redno dejavno
udeleževali slovenskih gostinskih turističnih zborov. Skrbeli smo
za gostinski del večjih zborničnih prireditev. V upravnem odboru
zbornice sem bil dva mandata.
Vsako leto organiziram kolesarjenje od Vrhnike do Lovrečice pri
Umagu. Od dvajset do trideset se nas udeleži tega rekreativnega
dogodka. Odpeljemo se ob petih zjutraj, ob enih popoldne pa se
zberemo na pomolu v Lovrečici. Dvakrat so nas tam pričakali celo
vrhniški godbeniki. Potem si opomoremo na domačem pikniku.
Nazaj se pa praviloma peljemo z avtomobili.
Po 22 letih zapuščate gostinsko dejavnost. Čas je za posvetitev
drugim dejavnostim, ki so Vam ljube, kot sta Vam bila ljuba
keramičarstvo in gostinstvo kot poklicna poslovna dejavnost.
Kaj bi zaželeli reči v tem trenutku?
Dejavnost po mojem sinu zdaj prevzema nečak Martin Pišek. Želim, da gostilno srečno vodi, da še kaj spremeni na boljše.
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Za člane in zaposlene delavce razpisujemo seminar in izpit iz
varstva pri delu in požarnega varstva, ki bo v poslovnih prostorih
OOZ Vrhnika, Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika in sicer:
- delavci in delodajalci: petek, 23. marec 2012, ob 7. uri
Tokrat bo na predavanju poudarek na novostih iz Zakona o varnosti in zdravju pri delu ter sprejetih izvršilnih predpisih.
V kolikor bi bilo prijavljenih več delodajalcev, se lahko dogovorimo za poseben popoldanski termin isti dan ob 15. uri.
Stroški usposabljanja za delodajalce in delavce so 20 € in jih za
delavce, zaposlene pri s. p. s plačanim prispevkom za izobraževanje, krije Sklad za izobraževanje pri OOZ Vrhnika, za delodajalce
s plačano članarino pa OOZ Vrhnika. Za vse ostale bo izvajalec
izdal ustrezen račun. V ceni DDV ni vračunan.
Predavanje traja približno dve šolski uri in mu po krajšem odmoru sledi še preizkus znanja v pisni obliki.
Število mest za izpit je omejeno, zato so obvezne predhodne
prijave na tel. 755 77 40 do 21. marca oz. do zasedenosti prostih
mest. Pokličite!

Varstvo pri delu – nova
ureditev

V sredo, 14. marca z začetkom ob 17. uri, bo v prostorih Doma
obrtnikov v veliki predavalnici predavanje s predstavitvijo novosti Zakona o varnosti in zdravju pri delu.
Poudarki iz vsebine:
- predstavitev novega predpisa, spremembe in razlike glede na
prejšnjo ureditev;
- alkohol, psihoaktivne snovi, zdravila na delovnem mestu;
- preprečevanje psihosocialnih tveganj;
- promocija zdravja na delovnem mestu;
- kazanske sankcije in aktivnosti inšpekcijskih služb na področju
varnosti in zdravja pri delu;
Podzakonski predpisi se navezujejo na naslednje vsebine:
- usposabljanje strokovnih oseb za varnost pri delu;
- pogoji, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost
pri delu;
- opravljanje strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu;
- dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog;
Dve šolski uri bo z vami Marko Perko, diplomirani varnostni inženir. Udeleženci boste lahko aktivno sodelovali, podajali
vprašanja, debatirali, povedali svoja mnenja in se pogovarjali o
tematiki.
Hvala vsem, ki so z menoj hodili po gostinski poti, zaposlenim,
družini in gostom. Svojim sedanjim »stanovskim tovarišem«, upokojenim članom zbornice pa čim prijaznejše upokojenske dni in
veliko volje do rekreacije, ki omogoča podaljšati zdravo življenje.
G. Pišek, hvala za pogovor in vse dobro.
In ob koncu še zahvala: OOZ Vrhnika se Franciju Pišku zahvaljuje
za dolgoletno sodelovanje v organih zbornice, v Sekciji za gostinstvo in turizem pri OOZ Vrhnika, pri organizaciji športnih dogodkov… Glede na dejstvo, da lokal še vedno obratuje, se veselimo
sodelovanja z novim članom, s Francijem pa se bomo še videvali, če
ne drugje, vsaj na vsakoletnih srečanjih upokojenih članov zbornice.
Janez Gostiša
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Napotila

Obvestilo o letnem dopustu

Gašenje požarov in evakuacija - mnenje

Delodajalec je dolžan delavce najkasneje 31. marca pisno obvestiti o
odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto.

Nekaj članov OOZ Cerknica je prejelo obvestilo o »obvezni udeležbi«
zaposlenih na usposabljanje za gašenje začetnih požarov in izvajanje
evakuacije. Ker človek včasih ne more povsem zanesljivo oceniti, kdo je
zavezan k takšnemu usposabljanju in kdo ne, smo se obrnili na podjetje
Vago d.o.o., PE Postojna, Cankarjeva 1, 6230 Postojna, tel.: (05) 7211620,
www.vago.si, ki nam je posredovalo tole pojasnilo:

Delavec ima skladno z Zakonom o delovnih razmerjih pravico do letnega dopusta v posameznem koledarskem letu, ki ne more biti krajši
kot štiri tedne, ne glede na to, ali delavec dela polni delovni čas ali krajši
delovni čas od polnega.
Pri sestavi obvestila letnega dopusta je treba upoštevati določila zakona o delovnih razmerjih, kolektivne pogodbe, ki zavezuje delodajalca,
splošni akt delodajalca (če ga ima) in pogodbo o zaposlitvi. Kolektivna
pogodba za obrt in podjetništvo – KPOP (Uradni list RS, št. 73/08)
zavezuje vse člane OZS, tako obvezne kot tudi prostovoljne, ne glede
na to, v kakšni statusni obliki poslujejo (s. p., d. o. o., d. n. o. itd).

EUROPEAN CITY GUIDE
Iz OZS so nas opozorili, da se še vedno pojavljajo podjetja, ki nasedejo
pošti iz tujine glede objave podatkov njihovega podjetja v spletnem
imeniku. Podjetja naj ne podpisujejo in žigosajo ničesar, česar ne
razumejo.
Že nekaj časa je v Sloveniji najbolj na »delu« EUROPEAN CITY
GUIDE, ki za objavo podatkov podjetja v spletnem imeniku in na
CD-ju zaračunajo 997,00 EUR brez davka. Naročilo, ki ga podjetje da
s podpisom in žigom, velja za dve izdaji.
Tu ne gre več za drobni tisk, cena za storitev EUROPEAN CITY GUIDE je popolnoma transparentno objavljena, je celo poudarjena in nikjer ne piše, da je objava brezplačna tako, da tokrat ne gre za zavajanje
naročnika.

Project CREATE – IN
Obrtno - podjetniška zbornica Slovenije oziroma Sekcija frizerjev sodeluje pri projektu Create - IN. Osnovni cilj tega projekta je prenos
inovacij. Delodajalci na področju kreativnih poklicev s težavo pridobijo sposobne in ustvarjalne zaposlene. Zelo zahtevno je oceniti dejansko kvaliteto dela za delovno mesto na podlagi pisne vloga za delovno mesto, hkrati pa seveda tudi ni mogoče osebno spoznati vseh
kandidatov, da bi ti lahko v živo predstavili svoje delo. Prav tako se
iskalci zaposlitve soočajo s težavo, kako svoje delo ustrezno predstaviti
potencialnim delodajalcem. Internet, ki nedvomno sodi med vse bolj
priljubljeno sredstvo komunikacije in omogoča učinkovit pretok informacij, nudi rešitev za te težave. Namen našega projekta je naučiti in
vzpodbuditi ter omogočiti iskalcem zaposlitve v kreativnih poklicih, da
pripravijo kreativni e-portfolio kot orodje za predstavitev spretnosti,
znanj, ustvarjalnosti in izdelkov, ki izhajajo iz poklicne in strokovne
usposobljenosti posameznika. V okviru projekta Create-IN, ki so ga
z mesecem oktobrom začeli izvajati na Srednji šoli za oblikovanje Maribor, želimo iskalcem zaposlitve nuditi možnost, da se interaktivno
predstavijo v obliki e-portfolia z videoposnetki, fotografijami svojega
dela ... Preden pa začnemo s postavitvijo spletnega portala, želimo pri
delodajalcih in iskalcih zaposlitve preveriti, kaj bi od tovrstnega portala
pričakovali in želeli. Če ste torej dijak, študent, zaposlen, brezposeln
ali delodajalec s področja kreativnih poklicev (frizerstvo, oblikovanje,
fotografija, medijska produkcija ...) vabljeni, da izpolnite vprašalnik za
delodajalce oz. iskalce zaposlitve na spletni strani Create-IN.

Področje usposabljanja na področju požarne varnosti urejata podzakonska akta in sicer:
Pravilnik o požarnem redu (Ur.l. RS št. 52/2007, 34/2011, 101/2011)
in Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva
pred požarom (Ur.l. RS št. 32/2011)
1. Delodajalec, ki ima dva ali več zaposlenih mora na vsaki lokaciji in v
vsaki izmeni imenovati osebo odgovorno za začetno gašenje in
izvajanje evakuacije.
2. Delodajalec mora v objektih, za katere mora izdelati načrt evakuacije, imenovati osebo odgovorno za začetno gašenje in izvajanje
načrta evakuacije.
Delodajalec mora za te osebe zagotoviti ustrezno usposabljanje po
programu, ki ga delodajalec potrdi s svojim podpisom.
Vsak program usposabljanja za varstvo pred požarom mora biti prilagojen potrebam in razmeram delovnega mesta ter vrsti in usposobljenosti udeležencev usposabljanja. Usposabljanje se sestoji iz teoretičnega in praktičnega dela.
Osebe iz prve točke morajo biti usposobljene po posebnih programih,
ki upoštevajo razmere v delovnem okolju, nevarnosti za nastanek požara in praktično uporabo opreme, naprav in sredstev za gašenje.
Osebe iz druge točke morajo biti usposobljene po posebnih programih, ki obsegajo poleg vsebine iz prejšnjega odstavka tudi poznavanje načrta evakuacije. Osebe iz druge točke sodelujejo tudi pri letnem
praktičnem usposabljanju zaposlenih za izvajanje evakuacije.
Izvajalci, ki organizirajo usposabljanje na tretji lokaciji (izven prostorov
delodajalca) je primerno za udeležence iz prve točke, pod sledečimi
pogoji:
- da izvajalec zagotovi izvod programa za vsakega delodajalca posebej,
ki ga delodajalec potrdi
- da pri delodajalcu ni posebnih specifičnih tveganj za nastanek požara
in da delodajalec nima posebne opreme, naprav in sredstev za gašenje, ki ni zavzeta v programu usposabljanja
Za udeležence usposabljanja oseb iz 2. točke, ki so odgovorni tudi za
izvedbo evakuacije iz objekta je primerno edino usposabljanje, ki se ga
izvede na lokaciji pri delodajalcu, program pa mora zavzeti vse razmere in pogoje, ki obstajajo na lokaciji. Zelo pomembno je, da so osebe
praktično usposobljene za uporabo točno določene opreme za gašenje
v delovnem okolju in glede poznavanja načrta evakuacije.
VAGO d.o.o.
Goljevšček Bojan

Vljudno vas prosimo, da izpolnete vprašalnik za delodajalce, ki bo
nam služil kot pomoč za pridobitev informacij kaj od portala pričakujete. http://www.createin.eu/index.php/sl/domov/2-create-in/24-vabilo-k-izpolnjevanju-vprasalnika
Če ste torej dijak, študent, zaposlen, brezposeln ali delodajalec s
področja kreativnih poklicev (frizerstvo, oblikovanje, fotografija,
medijska produkcija ...) vabljeni, da izpolnite vprašalnik za delodajalce oz. iskalce zaposlitve na spletni strani Create-IN.
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Avtoserviserji
Postopek pridobitve nadomestne vinjete za
člane OZS
Nadomestna vinjeta se izda v primerih, določenih v 15. členu
Uredbe o cestninskih cestah in cestnini (Ur.l. RS, št. 109/2009
in 71/2011) in sicer, če da voznik:
- zaradi uničenja zamenjati vetrobransko steklo ali del motornega kolesa, na katerega je bila nameščena vinjeta,
- zamenjati vozilo, vetrobransko steklo ali del motornega kolesa v garancijski dobi ali
- vozilo v razgradnjo.
Ker želijo člani OZS, ki opravljajo nekatere dejavnosti, povezane
z zgoraj navedenimi situacijami, svojim strankam pomagati oz.
jim olajšati postopek pridobitve nadomestne vinjete, sta Družba
za avtoceste Republike Slovenije (DARS) in OZS sklenili dogovor, da tem članom OZS omogočita pridobitev nadomestnih
vinjet pod posebnimi pogoji, ki so opisani v nadaljevanju.
Član OZS - sekcije avtoserviserjev (v nadaljevanju: član), ki
opravlja vsaj eno od v nadaljevanju navedenih dejavnosti:
- vzdrževanje in popravila motornih vozil
- mehanična popravila
- popravilo karoserij
- pranje, poliranje, ličanje vozil
- popravilo vetrobranskih stekel in oken
- ali je član GIZ agencija avtoserviserjev
in ima poravnane članarinske obveznosti, lahko koristi naslednji postopek pridobitve nadomestne vinjete. Ta postopek
omogoča članu, da pridobi želeno število nadomestnih vinjet
za določen čas brezplačno, le na podlagi zadolžitve. Pridobitev
vinjet se opravi po naslednjem postopku:
1. sekretarju strokovne sekcije avtoserviserjev javi potrebo po
številu nadomestnih vinjet – po redni pošti na naslov: OZS,
Celovška 71, sekcija avtoserviserjev, 1000 Ljubljana ali na
elektronski naslov: igor.pipan@ozs.si ali na faks: 01/5830599. Vloga mora vsebovati: naziv in polni naslov firme, odgovorno osebo in njene kontaktne podatke (telefon, GSM,
elektronski naslov), MŠR, datum vpisa v Obrtni register, ali
je davčni zavezanec ter želeno število nadomestnih vinjet;
2. na osnovi prejete vloge bo OZS vlagatelju poslala plačilni
nalog (PN) oz. univerzalni plačilni nalog za plačilo;
3. po prejemu plačila na TRR OZS oz. po predložitvi dokazila
o plačilu avansa bo član dobil – na podlagi zadolžnice – število vinjet, ki bodo ustrezale plačanemu znesku;
4. članu bo izdan avansni račun za plačani znesek zaprošenih
nadomestnih vinjet;
5. ob koncu leta (najkasneje do 15.12. tekočega leta) bo član
razdolžil pri sekretarju strokovne sekcije neuporabljene nadomestne vinjete
6. narejena bo primerjava zadolženega in razdolženega števila
vinjet;
7. če bo število zadolženih in razdolženih vinjet enako, bo član
dobil povrnjen celoten znesek avansa in dobropis avansnega
računa;
8. če bo obstajala razlika v korist zadolženih vinjet, pa bo članu
vrnjen le znesek za razdolžene vinjete, za razliko pa mu bo
izstavljen račun.
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Sekcije
Vlogo za pridobitev nadomestnih vinjet lahko dobite tudi na
svoji zbornici. Objavljamo pa jo tudi na zadnji strani tega Krpanovega glasu.
Pripravili: Nada Grublješić, Nataša Arko, Igor Pipan

Sekcija kleparjev in krovcev
vabi k sodelovanju
Spoštovani,
že dvanajsto leto Sekcija kleparjev in krovcev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije organizira državno prvenstvo mladih
kleparjev in krovcev Slovenije (12. DP KiK) z namenom, da se
poklic klepar–krovec predstavi širši javnosti, učencem osnovnih
šol ter ostalim zainteresiranim v izobraževalnem in poklicnem
delu.
Tekmovanje bo potekalo v času 25. Mednarodnega sejma
gradbeništva in gradbenih materialov » MEGRA« v Gornji
Radgoni. Tekmovanje mladih kleparjev in krovcev bo na sejmu
»MEGRA« v četrtek, 29. 3. in v petek, 30. 3. 2012.
Ob tem dogodku bomo izdali BILTEN 12. DP KiK, ki bo izšel v nakladi 1.000 izvodov, v katerem bodo predstavljene tudi
proizvodne, storitvene, prodajne in zastopniške možnosti sponzorjev in pokroviteljev. V reklamnem delu Biltena pa bo dana
možnost predstavitve vseh, ki ste kakorkoli povezani s kleparstvom in krovstvom oz. tistim, ki želite podpreti našo prireditev.
Naročilnico za reklamni oglas v Biltenu lahko dobite na zbornici. Izpolnjeno vrnite najkasneje do 6. marca 2012, na naslov
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Sekcija kleparjev in
krovcev, Celovška 71, 1000 Ljubljana, lahko tudi na faks 01 58
30 599, ali skenirano na e-pošto: janko.rozman@ozs.si
Vsebino oglasa pošljite na e-pošto: janko.rozman@ozs.si v pdf
(press kvaliteti – min. 300 dpi) obliki najkasneje do 15. marca
2012.
Glede na dosedanje dobro sodelovanje s proizvodnimi, trgovskimi in izobraževalnimi organizacijami, stanovskimi kolegi ter
ostalimi, kateri ste nam že v predhodnem obdobju finančno,
materialno in organizacijsko pomagali izvesti tekmovanje, vas
vljudno vabimo, da nam tudi v letošnjem letu pomagate pri izvedbi 12. DP KiK.
S spoštovanjem! Hvala!
Sekcija kleparjev in krovcev
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Prispevki, dajatve

PRISPEVKI ZA »POPOLDANCE«
Vsi, ki opravljate pridobitno oz. poklicno dejavnost in ste vpisani v razvid samostojnih podjetnikov oz. drug predpisan register, ste obvezno zavarovani za
invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne
bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti. Mesečno morate plačevati določene
obveznosti: prispevke za PIZ, ZZ in članarino za obrtno-podjetniški zbornični
sistem. Višina članarina je določena v Obrtnem zakonu in je odvisna od števila
zaposlenih pri delodajalcu po zadnjih znanih podatkih ZZZS. Plačuje se le ena
članarina. Članarino plačate po prejetem plačilnem nalogu na račun pri Deželni
banki Slovenije št.: 19100-0010141210, referenca je sestavljena iz davčne številke,
številke zbornice in kontrolne številke. Pri plačilu preko elektronskega bančnega
poslovanja morate navesti model 12 in nato referenco.
Obračun obveznosti PIZ in ZZ za februar 2012:
1. položnica: prispevki za PIZ zavarovanje za osebe, ki so zavarovane za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu
ali poklicne bolezni
TRR: 0110 0888 2000 003, Sklic na št.: 19 DŠ – 44008 31,51 €
2. položnica: prispevki za zdravstveno zavarovanje za poškodbo pri delu
TRR: 0110 0888 3000 073, Sklic na št.: 19 DŠ – 45004 4,53 €
3. položnica: članarina OZS in OOZ
Sklic na št.: 12 davčna številka + oznaka članarine
ČLANARINO PLAČAJTE PO PLAČILNEM NALOGU, KI VAM GA
POŠLJE OZS. Znesek zajema članarino za OZS in OOZ, višina članarine
je odvisna od števila zaposlenih delavcev (upošteva se zadnji znani podatek
ZZZS, s katerimi razpolaga OZS).

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE
ŠT. DELOVNIH UR v februarju 2012:
redno delo: 20 dni: 160 ur; praznik: 1 dan: 8 ur; SKUPAJ: 21 dni, 168 ur.
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2012 – lestvice veljajo od 1.1.2012
Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2012 so fiksni zneski in se med
letom ne spreminjajo.
Splošna olajšava: višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega
dohodka v letu 2011:
če znaša skupni letni dohodek v evrih
nad
do
10.622,06
10.622,06
12.288,26
12.288,26

znaša splošna olajšava v evrih
6.373,24
4.319,30
3.228,45

Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja se upošteva naslednja lestvica
če znaša mesečni bruto dohodek
znaša splošna olajšava v evrih
iz delovnega razmerja v evrih
nad
do
885,17
531,10
885,17
1.024,02
359,94
1.024,02
269,04
Če delavec ne želi, da se mu pri izračunu upošteva povečana splošna
olajšava, se upošteva le splošna olajšava v višini 269,04 €.
za otroke
letna olajšava
mesečna olajšava
1 otrok
2.382,13
198,51
2 otroka
4.971,81
414,31
3 otroci
9.291,01
774,25
LESTVICA ZA DOHODNINO (mesečni izračun) – ZA IZPLAČILA V
LETU 2012
Posebne olajšave

Nad
653,38
1.306,75

Do
653,38
1.306,75

€+%
16%
104,54 + 27%
280,95 + 41%

Nad €
653,38
1.306,75

MINIMALNA BRUTO PLAČA od 1. januarja 2012 znaša 763,06 € (Ur. list
RS, št. 5/2012 z dne 23.1.2012).
REGRES ZA LETNI DOPUST V LETU 2012: najmanj 770,69 € (minimalna plača, povečana za 1%), izplačan mora biti do 1. 7. 2012, v primeru
nelikvidnosti delodajalca se lahko izplača v več obrokih, vendar najkasneje
do 1. novembra 2012. (45. člen KP za obrt in podjetništvo)
POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM:
Prevoz na delo: najmanj 70% cene najcenejšega javnega prevoza, če se
javni prevoz ne more uporabljati pa najmanj 0,18 € za vsak polni km razdalje
med bivališčem do mesta opravljanja dela (50. člen KP za obrt in podjetništvo);
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Prehrana: 4,90 €/dan prisotnosti, če delavec dela najmanj 4 ure na dan. Če
dela 11 ur ali več na dan, mu pripada pravica do sorazmerno višjega povračila
za prehrano. (49. člen KP za obrt in podjetništvo).
Kilometrina na službenem potovanju: do 0,37 € za vsak prevoženi km ob
uporabi lastnega vozila (52. člen KP za obrt in podjetništvo = zgornji znesek po
Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo – davčno priznan znesek). Kilometrina
v višini 30% cene bencina v EUR (sprememba ob spremembi cene bencina)
je glede na ceno bencina višja, vendar je davčno priznan odhodek le znesek, ki
ga določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov…Presežek se všteva v
davčno osnovo.
STOPNJE PRISPEVKOV:
Vrsta prispevka
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Zav. za primer bolezni in pošk. pri delu
Zav. za pošk. pri delu in poklicne bolezni
Za zaposlovanje
Za starševsko varstvo
SKUPAJ
Davek od osebnih prejemkov - dohodnina

Delavec
15,50
6,36
0,14
0,10
22,10
Po lestvici

Delodajalec
8,85
6,56
0,53
0,06
0,10
16,10

PRISPEVKI ZA DRUŽBENIKE ZASEBNIH
DRUŽB – POSLOVODNE OSEBE
Za obračun prispevkov se uporablja pokojninska osnova in sicer je najnižja možna
osnova najnižja pokojninska osnova, ki znaša od 1.1.2011 dalje 551,16 € neto
(Uskladitev pokojnin in nova osnova objavljena v Ur. listu RS, št. 12/11). Bruto
osnova je 852,40 € (količnik za preračun je 1,54655). V nadaljevanju je primer
obračuna prispevkov od najnižje pokojninske osnove.
Naziv prispevka
Skupaj prispevki za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje
Skupaj prispevki za zdravstveno
zavarovanje
Skupaj drugi prispevki:
starševsko varstvo, zaposlovanje
PRISPEVKI SKUPAJ

Stopnja

Za plačilo

24,35%

207,56

13,45%

114,65

0,40%

3,40

38,20%

325,61

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH
PODJETNIKOV
VPLAČILNI RAČUNI: S 1. oktobrom 2011 je v veljavi nov način plačevanja
prispevkov. Uvedeni so trije računi:
Za ZPIZ: 01100-8882000003
Za ZZZS: 01100-8883000073
Za PRORAČUN: 01100-8881000030 (akontacija dohodnine, starševsko varstvo, zaposlovanje…)
Prispevke lahko plačujete posamično ali zbirno. Od tega je odvisen tudi sklic na
številko. Za zbirnik vedno velja: 19 dav. št. plačnika – 99996; za posamezne vrste
davkov poglejte spletno stran DURS: www.durs.si
Če vplačujete obveznosti po upravnih aktih DURS (izvršba, odločba o odlogu,
obročnem plačilu, plačilo globe…se uporablja model 21.
IZRAČUN PRISPEVKOV PO RAZREDIH (OD I - VIII), osnova za obračun
je zavarovalna osnova izračunana na podlagi povprečne bruto plače predpreteklega meseca. Ta za december 2011 znaša 1.546,09 € bruto, 999,33 € neto.
OPRAVIČILO: V lestvici za januar 2012, objavljeni v prejšnjem glasilu,
je prišlo do napačne objave izračuna prispevkov od minimalne plače. Ta
se je s 1. 1. 2012 povečala s 748,10 € na 763,06 €. Podatek o višji minimalni
plači je bil objavljen po zaključku redakcije, zato ga nismo mogli upoštevati. Tako je bil objavljeni izračun prispevkov napačen.
Članarino za obrtno-podjetniški zbornični sistem plačate v enem znesku,
ki ga OZS razdeli na članarino za OOZ in OZS. Članarino plačate na račun
pri Deželni banki Slovenije št. 19100-0010141210. Po pošti vsi člani prejmete
plačilni nalog z že vpisano višino članarine. Višina je določena v obrtnem
zakonu, za posamezno podjetje ali s.p. je odvisna od števila zaposlenih
po zadnjih znanih podatkih ZZZS. Če potrebujete dodatne informacije
pokličite svojo OOZ.
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Prispevki, dajatve

OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA FEBRUAR 2012
OBRAČUN
PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA FEBRUAR 2012
DOSEŽENA OSNOVA V LETU 2010
nad 8.536,36** do

nad 17.938,56 do

nad 26.907,84 do

nad 35.877,12 do

nad 44.846,40 do

do vključno

vključno

vključnp

vključvo

vključno

vključno

vključno

8.536,36**

17.938,56***

26.907,84

35.877,12

44.846,40

53.815,68

62.784,96

62.784,96

VIII

Dosežena osnova v € za leto 2010 (Pravilnik o postopku za
razvrščanje v zavarovalne osnove (Ur. List RS, št. 49/06, 38/07)

Povprečna mesečna plača v RS za december 2011 v EUR

1.546,09
I

II

III

IV

V

VI

VII

Minimalna plača

60%

90%

1,2

1,5

1,8

2,1

2,4

povprečne plače za

povprečne plače za

povprečne plače za povprečne plače za povprečne plače za

763,06

BRUTO ZAVAROVALNA OSNOVA
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

nad 53.815,68 do

dec.11

dec.11

dec.11

povprečne plače za povprečne plače za
dec.11

dec.11

dec.11

dec.11

927,65

1.391,48

1.855,31

2.319,14

2.782,96

3.246,79

3.710,62

STOPNJA

24,35

185,80

225,88

338,83

451,77

564,71

677,65

790,59

903,54

Prispevki za zdravstveno zavarovanje

13,45

102,63

124,77

187,15

249,54

311,92

374,31

436,69

499,08

Prispevki za starševsko varstvo in zaposlovanje

0,40

3,05

3,71

5,57

7,42

9,28

11,13

12,99

14,84

Prispevki skupaj

38,20

291,48

354,36

531,55

708,73

885,91

1.063,09

1.240,27

1.417,46

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

* povprečna bruto plača v RS za december 2011
** minimalna plača
*** povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2010
Zavezanec plača prispevke do 15.3.2012, v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ,
ki se odda po sistemu eDavki

Novice iz EU
1) Evropska komisija je, 13. 2. 2012, sprejela strategijo za
preusmeritev evropskega gospodarstva k večji in bolj
trajnostni uporabi obnovljivih virov. Cilj strategije je bolj
inovativno gospodarstvo z manj emisijami, ki bi zadostilo
potrebam po trajnostnem kmetijstvu in ribištvu, varnosti
hrane in trajnostni uporabi obnovljivih bioloških virov za
industrijske namene ter hkrati zagotavljalo biotsko raznovrstnost in varstvo okolja. Načrt se osredotoča na tri ključne
vidike: razvoj novih tehnologij in procesov za biogospodarstvo; razvoj trgov in povečanje konkurenčnosti v sektorjih
biogospodarstva ter spodbujanje tesnejšega sodelovanja med
oblikovalci politike in zainteresiranimi stranmi. Izraz »biogospodarstvo“ pomeni gospodarstvo, ki kot surovine za
hrano in krmo, v industrijski proizvodnji in pri proizvodnji
energije uporablja biološke vire s kopnega in iz morja ter odpadke. Biogospodarstvo EU že ustvari skoraj 2 bilijona
evrov prometa in zaposluje več kot 22 milijonov ljudi,
kar predstavlja 9 % celotnega zaposlovanja v EU. Vključuje kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo, prehrano, proizvodnjo
celuloze in papirja ter dele kemične, biotehnološke in energetske industrije. Vsak evro, ki se investira v raziskave in
inovacije na področju biogospodarstva, financirane s strani
EU, naj bi do leta 2025 prinesel 10 evrov dodane vrednosti.
Današnji predlog Komisije je eden od operativnih predlogov
dveh osrednjih pobud strategije EU 2020 – Unija inovacij in
Evropa, gospodarna z viri.
Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/12
4&format=HTML&aged=0&language=SL&guiLanguage=en

2) Kot kaže raziskava Eurobarometra, ki jo je 15. 2. 2012 objavila Evropska komisija, je korupcija še vedno ena glavnih
težav v državah Evropske unije, v zadnjih treh letih pa
naj bi se njena raven celo povečala. Glede na podatke skoraj
tri četrtine Evropejcev korupcijo še vedno vidijo kot enega
največjih problemov, ki naj bi bil prisoten na vseh upravnih ravneh. Značilnosti in obseg se po državah članicah sicer
razlikujejo, vendar korupcija škoduje EU kot celoti, saj znižuje raven naložb, ovira pravilno delovanje notranjega trga
ter negativno vpliva na javne finance. Gospodarski stroški
korupcije v EU se ocenjujejo na približno 120 milijard evrov
letno. Korupcijo kot resno težavo v svoji državi najpogosteje zaznavajo vprašani v Grčiji (98 %), najmanj prisotna
pa se zdi vprašanim na Danskem (19 %). V Sloveniji 95 %
vprašanih meni, da je korupcija v državi resen problem, kar
74 % pa jih tudi meni, da se je v zadnjih treh letih povečala. Koruptivno ravnanje Evropejci najpogosteje pripisujejo
nacionalnim politikom (57 %) in uradnikom, odgovornim
za oddajo javnih naročil (47 %). Večina Evropejcev (70 %)
meni, da se korupciji ni mogoče izogniti in da je vedno obstajala, dve tretjini (67 %) pa jih celo menita, da je korupcija
sestavni del poslovne kulture njihove države – to mnenje je
najpogostejše v Grčiji, na Cipru, v Italiji in na Češkem. Osem
odstotkov vprašanih navaja, da se je v preteklem letu od njih
pričakovalo plačilo podkupnine. Raziskava Eurobarometra je
potekala septembra 2011 v 27 državah članicah EU.
Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/13
5&format=HTML&aged=0&language=SL&guiLanguage=en

Dodatne informacije pa lahko najdete na spletni strani:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/
12/105&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Eurobarometer o korupciji je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_374_en.pdf
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Forum obrti in podjetništva
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije bo v sklopu LOS organizirala že tradicionalen Forum obrti in podjetništva, ki bo v sredo,
21. marca 2012 s pričetkom ob 12. uri, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
Na forumu bo OZS predstavnike vlade seznanila z aktualnimi Zahtevami slovenske obrti in podjetništva. V zahtevah so po področjih (davčno, delovno-pravno, plačilna nedisciplina, doseganje ugodnega podjetniškega okolja, izobraževanje, promet, okolje) zbrani
predlogi članic in članov OZS za spremembo obstoječe zakonodaje ali za sprejem nove zakonodaje, ki bi omogočila boljše poslovno
okolje, nova delovna mesta in večjo dodano vrednost.
Na forum so povabljeni ministri, državni sekretarji, poslanci Državnega zbora RS, državni svetniki, slovenski poslanci v Evropskem
parlamentu in ostala zainteresirana javnost. Zbrani predstavniki vlade v uvodnem nagovoru vsak za svoje področje predstavijo trenutno stanje in aktivnosti v prihodnosti, v povezavi z obrtjo in malim podjetništvom. Sledijo vprašanja udeležencev foruma vladnim
predstavnikom in njihovi odgovori.
Vljudno vabljeni na 10. Forum obrti in podjetništva!

VLOGA
ZA PRIDOBITEV NADOMESTNIH VINJET
naziv ________________________________________________________________________
naslov firme ___________________________________________________________________
odgovorna oseba _______________________________________________________________
telefon ___________________________________ GSM _______________________________
elektronski naslov ______________________________________________________________
MŠR _____________________________ ID za DDV ____________________________________________
Davčni zavezanec (obkroži)

DA

NE

datum vpisa v Obrtni register ______________________________________________________
želeno število nadomestnih vinjet: _______
IZJAVLJAM, DA:
opravljam vsaj eno od navedenih dejavnosti:
o vzdrževanje in popravila motornih vozil
 mehanična popravila
 popravilo karoserij
 pranje, poliranje, ličanje vozil
 popravilo vetrobranskih stekel in oken
o ali sem član GIZ agencija avtoserviserjev
 imam poravnane članarinske obveznosti do OZS.


žig

_____________________________
podpis

Vlogo pošljite po redni pošti na naslov:
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Celovška 71
sekcija avtoserviserjev
1000 Ljubljana
ali na elektronski naslov: igor.pipan@ozs.si ali na faks: 01/5830-599.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Sekcija avtoserviserjev
Celovška 71, 1000 Ljubljana
tel.: 01/5830-500 ali 5830-568
http://www.ozs.si/as/
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